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Εισαγώγη
� 1950 και μετά: à απόϊδρυματοποίησηàκοινοτικά

κέντρα.
� Οι κοινοτικές υπηρεσίες: 
1) εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για όσους 

χρειάζονται μακροχρόνια στήριξη.
2) δεν έχουν απαραίτητα μεγαλύτερο κόστος από τη 

φροντίδα σε ιδρύματα-> προάγουν και προστατεύουν 
καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα

3) οι χρήστες των υπηρεσιών προτιμούν τα κοινοτικά 
πλαίσια 



� Δέσμευση και διατήρηση της επαφής με τους ασθενείς
στην κοινότητα

Η διακοπή της φροντίδας οδηγεί σε μεγάλες λίστες
αναμονής, σπατάλη του επαγγελματικού χρόνου και
πόρων και σε μείωση του θεραπευτικού αποτελέσματος

� Η πρόωρη λήξη της θεραπείας από τους πελάτες
αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
θεραπευτές στους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχικής
υγείας ή στην ιδιωτική πρακτική.



Δέσμευση και αποδέσμευση από τη θεραπεία
Δεν ορίζονται ρητά. 

� Dixon et al (1995): «ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης 
μεταξύ της ομάδας θεραπείας και του ασθενή. Η 
δέσμευση είναι επιτυχής όταν ένας ασθενής αναγνωρίζει 
το πλαίσιο ως τον πάροχο των υπηρεσιών του/της»

� Hall et al (2001): «συμμόρφωση στη θεραπεία από την 
άποψη της επαφής των πελατών με τις υπηρεσίες, τη 
συνεργατική συμμετοχή στη θεραπεία και την ειλικρίνεια 
σχετικά με τις δυσκολίες»



� Η παρακολούθηση αποτελεί συχνά το απαραίτητο
κριτήριο για τη δέσμευση στη θεραπεία.

� H δέσμευση είναι ένα πιο σύνθετο φαινόμενο που
εμπεριέχει παράγοντες όπως την αποδοχή της ανάγκης
για βοήθεια, το σχηματισμό μιας θεραπευτικής
συμμαχίας με τους επαγγελματίες, την ικανοποίησή του
πελάτη για τη βοήθεια που έχει ήδη λάβει και την
αμοιβαία αποδοχή και συνεργασία για την επίτευξη
κοινών στόχων (O’ Brien et al, 2009).



� Έλλειψη ακριβούς ορισμού αποχώρησης & αποδεκτής 
μεθόδου μέτρησής της-> διάφορα χαρακτηριστικά 
στην έρευνα γύρω από αυτή. 

� Διαφορές στα ποσοστά αποδέσμευσης μεταξύ των 
διαφόρων διαγνωστικών κατηγοριών και μεταξύ 
διαφορετικών χαρακτηριστικών των φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας με διαφορετικά 
μοντέλα θεραπείας. 

� Η βιβλιογραφία συχνά ασαφής όταν περιγράφει τον 
τρόπο αποδέσμευσης ο οποίος ορίζεται συχνά με τη 
χρήση όρων όπως «εγκατάλειψη (drop-out)» (O’ Brien 
et al, 2009). 



Έρευνα Π.Ο.Υ σε 24 χώρες και αφορούσε ενήλικες 
(διακοπή 12 μήνες πριν την έναρξη έρευνας) à γενικό 
ποσοστό εγκατάλειψης της θεραπείας ήταν 31,7%:

� 26,3% στις χώρες υψηλού εισοδήματος
� 45,1% στις χώρες ανώτερου-μεσαίου εισοδήματος, και
� 37,6% σε χώρες χαμηλού/χαμηλότερου-μεσαίου 

εισοδήματος. 
Ως εγκατάλειψη της θεραπείας είχε οριστεί η διακοπή 
χωρίς τη συναίνεση του πάροχου των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας (Wells et al, 2013) 



� Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: διαφορετικοί 
ορισμοί του dropout οδηγούν σε εκθέσεις με ποικίλα 
ποσοστά εγκατάλειψης της θεραπείας. 

� Sue et al (1976) Σηάτλ-17 κοινοτικά κέντρα παροχής 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας: πάνω του 40% των πελατών 
δεν προσήλθε μετά την αρχική συνεδρία. Ως dropout
είχαν ορίσει τους πελάτες που δεν συνέχισαν μετά την 
αρχική συνεδρία.



� Μorlino et al (1995) Νάπολη: το γενικό ποσοστό 
εγκατάλειψης της θεραπείας στο πρώτο τρίμηνο μετά 
την έναρξή της ήταν 82%. Ως dropout είχαν ορίσει 
όποιον ασθενή δεν είχε επιστρέψει τρεις μήνες μετά την 
πρώτη του επίσκεψη.

� Αnagnostopoulos et al (2006)στο κέντρο ψυχικής 
υγείας στο Βύρωνα (παιδιά -εφήβοι)à 45,7% δεν 
ολοκλήρωσε τη θεραπεία



� Παράγοντες που σχετίζονται με το dropout Ι
1)   κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες: νεαρό της 

ηλικίας, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, το χαμηλό 
εισόδημα, η ανεργία, το να είναι κανείς φοιτητής ή 
άγαμος, το φύλο και συγκεκριμένα το να είναι κανείς 
άνδρας, το να ζει κανείς μόνος, το χαμηλό επίπεδο 
ικανοποίησης από οικογένεια και φίλους, η ύπαρξη 
λίγων κοντινών μελών στο οικογενειακό περιβάλλον, 
η έλλειψη φροντίδας στο σπίτι και η ανατροφή σε 
μονογονεϊκή οικογένεια,



Παράγοντες που σχετίζονται με το dropout ΙΙ

2) κλινικοί παράγοντες :
� έλλειψη επίγνωσης, ιστορικό παραβατικότητας, χρήση 

ουσιών,
� είδος διάγνωσης 
� σοβαρότητα συμπτωμάτων
� ανεπαρκής αντίληψη για το μέγεθος των συμπτωμάτων
� ύπαρξη προηγούμενου ψυχιατρικού ιστορικού 
� παρενέργειες από φαρμακοθεραπεία.



� Παράγοντες που σχετίζονται με το dropout ΙΙΙ

3) Άλλες μεταβλητές: δυσαρέσκεια από την παρεχόμενη 
φροντίδα,  απουσία ανάγκης για περαιτέρω θεραπεία, 
απουσία ασφαλιστικής κάλυψης,  στάσεις των ασθενών 
απέναντι στη θεραπεία π.χ., ντροπή να επισκεφτούν 
έναν ειδικό ψυχικής υγείας ή η αντίληψη ότι οι 
θεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές.
- Ο βαθμός της αντιλαμβανόμενης από τον ασθενή 
συμμετοχής στις αποφάσεις της θεραπείας φαίνεται να 
επηρεάζει τη διακοπή αυτής. 



ΥΛΙΚΟ
Συλλογή, καταγραφή και αποδελτίωση των φακέλων
των ατόμων που προσήλθαν για θεραπεία στο ΤΘΕ από
το 2005 έως to 2014.

Το αρχείο περιελάμβανε:
� Δημογραφικά στοιχεία
� Αίτημα
� Διάγνωση
� Ψυχομετρική αξιολόγηση (αρχή-μέση-λήξη θεραπείας)



ΔΕΙΓΜΑ
� Ν=250 άτομα που προσήλθαν για θεραπεία στο ΤΘΕ 

του ΙΕΘΣ το διάστημα 2005 – 2014 και στη συνέχεια 
διέκοψαν τη συνεργασία τους με το ΙΕΘΣ. 

� Συνέντευξη αξιολόγησης: οι ενδιαφερόμενοι 
συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 
ερωτήσεις για α) ατομικά στοιχεία, β) ακαδημαϊκό 
ιστορικό, γ) ιστορικό πατρικής οικογένειας, δ) ατομικό 
και ιατρικό ιστορικό και ε) τον λόγο προσέλευσης στο 
ΙΕΘΣ. 

� Ως drop out είχαμε ορίσει τους θεραπευόμενους 
εκείνους που δεν προσήλθαν από την 4η συνεδρία και 
μετά. 



Φύλο Γυναίκες 78,3%

Ηλικία 35

Επαγγ.κατάσταση Πλήρης απαχόληση

Οικογεν.κατάσταση Άγαμοι

Ιστορικό πατρικής οικογένειας Πρώτο παιδί, όχι χωρισμένοι

γονείς, όχι απώλεια γονέα, όχι

ετεροθαλή αδέρφια

Επίσκεψη σε ειδικό ψυχ.υγείας Ναι 64%

Σωματική υγεία Όχι, ούτε νοσηλεία

Φαρμακευτική αγωγή Όχι

Πηγή πληροφόρησης Φίλος/γνωστός

Αίτημα Κατάθλιψη-θλίψη-μελαγχολία

(20,5%)

Άγχος (20,1%)

Μειωμ.αυτοπεποίθηση-

ανασφάλεια (14,8%)

Μ.Όρος συνεδριών 16,31

Μορφωτικό επίπεδο Ανώτατη εκπαίδευση

Περιγραφή δείγματος- Πίν. 1.



Διάγνωση Άξονας Ι Κοινωνική Φοβία (12,6%)

Γεν.Αγχ.Διατ (9,5%)

ΜΚΔ-μοναδ.επεισόδιο

(9,5%)

Διαγνωστική κατηγορία Αγχώδεις Διαταραχές

(47,5%)

Διαταραχές Διάθεσης

(39,45)

Διάγνωση Άξονας ΙΙ Αποφευκτική Διατ. Προσωπ.

(19,8%)

Οριακή Διατ. Προσωπ.

((16,8%)

Ιδεοψυχ. Διατ. Προσωπ.

(15,8%)

Λόγος διακοπής Οικονομικοί λόγοι (20,3%)

Περιγραφή δείγματος- Πίν. 2.



Ψυχομετρικά

εργαλεία

Ν Μ.Ο

BAI 248 17,61
BDI 246 20,80
SCL 241 1,40
SCL (t τιμή) 242 61,23
PDQ 209 39,23
Ενδιάμεση μέτρηση
BAI 25 15,24
BDI 25 14,72
SCL 20 1,22
SCL (t τιμή) 22 56,73
PDQ 11 41,64
Τελική μέτρηση
BAI 19 11,79
BDI 19 14,16
SCL 16 0,98
SCL (t τιμή) 16 55,50
PDQ 8 31,00

Περιγραφή δείγματος-
Πίν.3



Ευρήματα
Σύγκριση θεραπευόμενων που ολοκλήρωσαν και εκείνων 

που διέκοψαν τη θεραπεία
� Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές 

στις δύο ομάδες ως προς το φύλο, οικογενειακή 
κατάσταση, προηγούμενη επίσκεψη σε ειδικό, λήψη 
φαρμακευτικής αγωγής στο παρελθόν κτλ.

� Παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως 
προς τα ακόλουθα κοινωνικοδημογραφικά
χαρακτηριστικά (Πιν. 4)



Ολοκλήρωση Διακοπή 

Επαγγελματική

κατάσταση (πλήρης

απασχόληση)

58,9 % 49,8%

Σχέση γονέων

(χωρισμένοι)

10,8 % 19,4 %

Ηλικία απώλειας

πατέρα

26,24 έτη 31,7 έτη

Αίτημα:

«κατάθλιψη-θλίψη-

μελαγχολία»

14,3 % 20,0 %

Αίτημα: «μειωμένη

αυτοπεποίθηση-

ανασφάλεια»

9,3 % 14,4 %

Αριθμός συνεδριών

(Μ.Ο) 36,15 16,31

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές
ως προς πορεία θεραπείας
και κοινωνικοδημογραφικά
χαρακτηριστικά.  Πίν.4



Άξονας Ι Ολοκλήρωση Διακοπή

Αγχώδεις

διαταραχές

28,9 % 18,8 %

Διαταραχή πανικού

με Αγοραφοβία

6,5 % 0,8 %

Ιδεοψυχαναγκαστικ

ή διαταραχή

6,1 % 2,4 %

Δυσθυμική

διαταραχή

7,0 % 2,0 %

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς πορεία θεραπείας
και κλινικές μεταβλητές Ι (Πίν. 5) :



Ολοκλήρωση Διακοπή 
Διάγνωση στον
Άξονα ΙΙ

52,2 % 63,6 %

Αποφευκτική Διατ.
Προσωπ.

12,9 % 8,0 %

Εξαρτητική Διατ.
Προσωπ.

6,8 % 3,4 %

Στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς πορεία θεραπείας
και κλινικές μεταβλητές ΙΙ (Πίν. 6)



Συζήτηση 

Το γενικό ποσοστό των θεραπευόμενων που διέκοψαν 
τη θεραπεία είναι 21,2 %. ->κοντά στο χαμηλότερο 
εύρος του μέσου όρου προηγούμενων ερευνών, όπου τα 
ποσοστά κυμαίνονταν από 15,6 % έως 82%. 



Αλληλοσυγκρουόμενα αποτελέσματα ως προς
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά:
� Φύλο & πορεία θεραπείας:

Τα αποτελέσματά μας συμφωνούν με όσους δεν εντόπισαν 
συσχετίσεις όπως οι Wells et al (2013), Lerner et al (1993), Young 
et al (2000), Rossi et  al (2002), Percudani et al (2002), Berghofer
et al (2002), Edlund et al (2002). 

� Οικογενειακή κατάστ αση & πορεία θεραπείας
Στη μελέτη μας η οικογενειακή κατάσταση δε φάνηκε να 
σχετίζεται με τη διακοπή της θεραπείας, κάτι που δε συμφωνεί με 
την πλειονότητα των μελετών που εντοπίζουν συσχέτιση άγαμων 
θεραπευόμενων με τη διακοπή (Μatas et al (1992), Tehrani et al 
(1996), Wang et al (2000), Rossi et al (2002), Anagnostopoulos
et al(2006) κ.α.



Επαγγελματική κατάσταση&πορεία θεραπείας:
� Οι Matas et al (1992), Lerner 

et al (1993), Morlino et al
(1995), Rossi et al (2002), 
Percudani et al (2002), 
Hunt&Andrews (1992), δεν 
παρατήρησαν σημαντικές 
συσχετίσεις.

� Επαγγελματική 
κατάσταση&πορεία
θεραπείας:
Βρήκαμε ότι οι άνεργοι 
θεραπευόμενοι εμφανίζουν 
υψηλότερα ποσοστά 
διακοπής σε σχέση με τους 
πλήρως απασχολούμενους. 
Παρόμοια συμπεράσματα 
εξήγαγαν οι Reneses et al  
(2009), Berghofer et al (2002)



Σχέση γονέων & πορεία θεραπείας:
� Βρήκαμε ότι η σχέση των γονέων φάνηκε να αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα καθώς οι θεραπευόμενοι με 
χωρισμένους γονείς που διέκοψαν ήταν στατιστικά 
σημαντικά περισσότεροι από εκείνους που ολοκλήρωσαν.

àοι ασθενείς που εγκαταλείπουν τη θεραπεία είναι 
πιθανότερο να έχουν λιγότερα κοντινά μέλη στην οικογένειά 
τους {Young et al (2000)} 

àη απουσία υποστηρικτικού δικτύου στο εγγύς περιβάλλον 
του θεραπευόμενου αυξάνει της πιθανότητες για drop out. 
{Morlino et al (1995), Berghofer et al (2002), Reneses et al
(2009), Cross and Warren (2005)}

à η ύπαρξη μονογονεϊκής οικογένειας μειώνει τις πιθανότητες 
ολοκλήρωσης της θεραπείας. Anagnostopoulos et al
(2006)



Προηγούμενη ψυχιατρική θεραπεία & πορεία 
θεραπείας

� Στις περισσότερες μελέτες τα αποτελέσματα ως προς 
την συσχέτιση ύπαρξης προηγούμενης ψυχιατρικής 
θεραπείας και την πορεία της θεραπείας είναι 
αλληλοσυγκρουόμενα. Εμείς δεν εντοπίσαμε στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα σ αυτές τις μεταβλητές. 



Πορεία θεραπείας & διάγνωση Ι:

� Βρήκαμε ότι από τους θεραπευόμενους του δείγματος 
που έλαβαν διάγνωση στην κατηγορία «Αγχώδεις 
διαταραχές» ένα στατιστικώς σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό ολοκλήρωσε τη θεραπεία (28,9%) σε 
σύγκριση με αυτούς που τη διέκοψαν (18,8%).



Πορεία θεραπείας & διάγνωση ΙΙ:

� Horn et al (1988),  Matas et al
(1992), Rossi et al (2002),  
Ruggeri et al (2007), 
Percudani etal (2002), 
Berghofer et al (2002), 
Ribeiro et al (2012)àοι
περισσότεροι θεραπευόμενοι 
με αγχώδεις διαταραχές, 
διαταραχές της διάθεσης 
τείνουν να διακόπτουν τη 
θεραπεία. 

� Killapsy et al (2000), Young et
al (2000), κατέληξαν ότι 
εκείνοι που δε συνέχισαν τη 
θεραπεία είχαν πιο σοβαρές 
ψυχικές διαταραχές 
(σχιζοφρένεια, κτλ).



Πορεία θεραπείας & διάγνωση ΙΙΙ:

� Horn et al (1988),  Matas et al
(1992), Percudani et al (2002),  
Berghofer et al (2002) àοι
θεραπευόμενοι με διάγνωση 
στον Άξονα ΙΙ που έχουν 
διακόψει τη θεραπεία είναι 
περισσότεροι

� Βρήκαμε ότι οι θεραπευόμενοι 
που έχουν λάβει διάγνωση 
στον Άξονα ΙΙ έχουν διακόψει 
τη θεραπεία σε στατιστικώς 
σημαντικό υψηλότερο 
ποσοστό σε σύγκριση με 
εκείνους που την 
ολοκλήρωσαν (63,6% έναντι 
52,2%). 

� ΑΛΛΑ: οι θεραπευόμενοι που 
ολοκλήρωσαν τη θεραπεία με 
διάγνωση Αποφευκτικής και 
Εξαρτητικής ΔΠ ήταν 
περισσότεροι από όσους 
διέκοψαν.



Δύσκολες οι συγκρίσεις λόγω μεθοδολογικών διαφορών 
αλλά και διαφορών στα συστήματα υγείας:

� διαφορετικός ορισμός έννοιας πρόωρου τερματισμού 
� πληθυσμό που χρησιμοποιούν 
� τον τύπο των θεραπευτών 
� τη φύση των πλαισίων που παρέχουν υπηρεσίες 

(κοινοτικά κέντρα, εξωτερικές ψυχιατρικές δομές ή εξωνοσοκομειακά
προγράμματα, κοινοτικές εξωνοσοκομειακές κλινικές, νοσοκομεία, 
πανεπιστημιακές κλινικές ψυχολογίας ή δομές παροχής 
ψυχοθεραπείας).

� τον τύπο της θεραπείας που προσφέρεται



Περιορισμοί της μελέτης μας:

� Βασιστήκαμε στο αρχείο-> το δείγμα πράγματι αποχώρησε 
από την ψυχιατρική θεραπεία ή συνέχισε αλλού;

� Δείγμα: όσοι παρακολούθησαν περισσότερες από 4 
συνεδρίες. Περιορισμός. 

� Μη επαρκείς διαγνώσεις -δεν έγινε χρήση του SCID I & II 
στις συνεντεύξεις

� Ελλείψεις στους φακέλους
� Μη γενικευσιμότητα αποτελεσμάτων σε πλαίσια με 

διαφορετικά μοντέλα θεραπείας ή άλλο τύπο παροχής 
υπηρεσιών



Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα:
� Ύπαρξη μεγάλης αναμονής από αρχική επαφή μέχρι 

έναρξη θεραπείας. 
� Gallucci et al (2005): κοινοτικό κέντρο παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας διερεύνησαν: αναμονή για 
αρχικό ρντβ & ρντβ που διατηρήθηκαν. 
àτο ποσοστό αυτό επηρεαζόταν περισσότερο για κάθε 
μέρα καθυστέρησης στην πρώτη εβδομάδα που 
μεσολαβούσε ανάμεσα στην πρώτη επαφή με το κέντρο 
και τον καθορισμό του ραντεβού.




